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 US RECOMANEM

 

 #BCNantimasclista  
Campanya 'El futur no és masclista'
Barcelona és una ciutat que rebutja la violència masclista. En aquest web trobareu informació i recursos per detectar-la, per buscar suport i,
també, per entendre que totes i tots hi tenim un paper.
Organitza: Ajuntament de Barcelona
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/

Tornar al menú

 

 ACTIVITATS CULTURALS

 

 Arts escèniques

http://www.bcn.cat/dones
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 Dimarts, 2 d'abril   a les 18:30 h
Projecció del documental 'El gran vuelo'
Durant els primers anys de la dictadura franquista, Clara Pueyo Jornet, una militant del Partit Comunista, escapa de la presó de dones de les
Corts per la porta principal. El film, fruit d'un treball historiogràfic concís, posa en valor la fràgil memòria que tenim d'aquelles dones que, tot i
representar moments clau de la nostra història, romanen en l'oblit. Comptarem amb Carolina Astudillo, directora del film. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez 6
Organitza: Taula de Dones de les Corts (Cicle de Cinema Dones del Món) i Projecte de memòria històrica de les Corts República i
Feminismes
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart T. 933 398 261

 Dimecres, 3 d'abril   a les 18:30 h
Conte il·lustrat 'Elna, la maternitat'
Elna, la maternitat és el primer llibre de la col·lecció "Memòria dibuixada" editat pel Memorial Democràtic. Roser Ros, autora del conte, ens
acosta a la història d'aquesta institució des de la visió d'una parella que explica a la seva filla els orígens i les vivències d'aquest casalot, que
va servir de refugi i de lloc de naixement per a centenars de criatures durant la Postguerra espanyola. Gratuït.
Lloc: Biblioteca Montserrat Abelló. c/ Comtes de Bell-lloc 192-200
Organitza: Biblioteca Montserrat Abelló i Projecte de memòria històrica de les Corts República i Feminismes
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibmontserratabello/ca

 Dimecres, 3 d'abril   a les 19 h
Projecció del documental 'Hotel explotación: las kellys'
De Georgina Cisquella. Més de dos-centes mil dones treballen com a cambreres de pis a Espanya i realitzen una tasca tan fonamental com
invisible en el sector de l'hostaleria. Aquest documental recorre la vida, els problemes i la lluita de les kellys, les dones que netegen els hotels.
Una història per l'empoderament, l'organització i la recuperació de la dignitat. Gratuït.
Lloc: Casal Ca l'Isidret. c/ Paraguai 2
Organitza: Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI i Casal Ca l'Isidret
Més informació: barcelona.cat/8m-diadones

 Dijous, 4 d'abril   a les 19 h
Presentació llibre 'Finlandia'
Recital amb Assumpta Forcada. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes 491 bxs
Organitza: Vocalia de dones de l'AVVEE
Més informació: golferichs.org

 Dilluns, 8 d'abril   a les 20 h
Espectacle 'Ivette Nadal i Caïm Riba'
Dins de cicle "De llibres i paraules" enguany dedicat a la poesia. Ivette Nadal (cantautora de Granollers) i Caïm Riba (músic de Formentera)
ambdós amb una llarga trajectòria musical i artística, ens presenten el seu espectacle de poesia i música amb nous arranjaments amb un so
cosmopolita, tot fent una revisió dels seus quatre discs integrant la poesia i les lletres de les cançons. Un viatge de paraules i cançons amb
guitarres acústiques i elèctriques. Poesia i música. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Urgell. c/ Comte d'Urgell 145
Organitza: Centre Cívic Urgell
Més informació: www.ccurgell.cat dom.cat/1evg

 Dimecres, 10 d'abril   a les 16:30 h
Recital 'Concurs poètic'
Dins el cicle de poesia "A viva veu". T'agrada escriure poesia? Dediquem la sessió del cicle a celebrar uns jocs florals casolans a la casa. I els
dediquem a l'escriptora Dolors Monserdà, en el centenari de la seva mort, per recordar la seva figura i aportació. Hi vols participar? Inscriu-te al
web del centre cívic i vine a recitar-lo aquest dia. Gratuït. Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic Sarrià. c/ Eduardo Conde 22-42 bxs
Organitza: Centre Cívic Sarrià
Més informació: sarria.inscripcionscc.com

 Del 10 al 13 d'abril   a les 20 h
Espectacle 'Soy mujer que tú'
Micropoesia amb música electrònica. Un repàs breu i colossal dels poemes dels últims llibres d'Ajo Micropoetisa acompanyada de la
compositora Judit Farrés, qui aporta meravelloses bases electròniques, cançons i veus i on destaca la figura de la dona. La seva proposta a
escena ha marcat un abans i un després en la poesia actual, participant en els festivals més importants i penjant el cartell de sold out en la
major part dels seus microshows. Preu 15 euros.
Lloc: Antic Teatre - Espai de Creació. c/ Verdaguer i Callís 12 bxs
Organitza: Antic Teatre - Espai de Creació
Més informació: www.anticteatre.com
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 Dijous, 11 d'abril   a les 18 h
Projecció 'Te doy mis ojos'
Dins del cicle "Dona't més". Cicle d'entrada gratuïta, centrat en temes de gènere i socials amb un col·loqui posterior. La temàtica tractada a la
sessió s'aborda al cicle Dona't més de la següent setmana. Una dona que pateix maltractaments fuig a casa de la seva germana i intenta
començar una nova vida. Mentrestant el seu maltractador la busca. Gratuït. Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic La Cadena. c/ Mare de Déu de Port 397
Organitza: Centre Cívic La Cadena
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena

 De l'11 al 21 d'abril   a les 20 h
Teatre 'Fem (La llista de Lourdes)'
A càrrec de Teatre Kaddish / Nozomi 700. "La Paula és una noia de 15 anys, que escriu, dibuixa i li agrada el teatre. Va venir al Kaddish i ens
va preguntar... buscava referents... . Ens va dur el seu llibre de l'institut d'història de l'art. El varem mirar, però no hi varem trobar cap artista
dona (la majoria eren homes morts!). Després varem fer la "Llista de Lourdes", la llista d'artistes que apareixen al llibre "Últimes tendències
artístiques" de Lourdes Cirlot, el llibre amb el que varem estudiar nosaltres. Allí varem trobar 247 artistes homes i només 15 dones. Com que
tampoc servia, varem decidir fer un nou temari d'història de l'art de les avantguardes, especialment adreçat a la Paula". El feminisme ha creat
una presa de consciència de l'opressió i ha creat una metodologia i una teoria. A partir d'aquestes, algunes dones artistes han iniciat una
pràctica transformadora. Dones artistes disposades a desafiar la cultura patriarcal i les barreres de la religió. La presa de consciència i la
reivindicació del propi cos es troba en el centre de l'alliberament i és, alhora, el suport de l'obra d'art creada, el llenç. La necessitat de pensar i
actuar sobre la feminitat i la seva imatge, la sexualitat, la maternitat, els abusos i la violència de gènere, entre d'altre qüestions, conformen una
pràctica artística radical, que constitueix, per si mateixa, una de les més trencadores avantguardes dels segles XX i XXI. Entrada general 13
euros (+ despeses de gestió).
Lloc: Tantarantana Teatre. c/ Flors 22
Organitza: Tantarantana Teatre
Més informació: T. 93 441 70 22 i

 Fins el 14 d'abril   a les 17:30 h
Espectacle 'Els homes són de Mart i les dones de Venus'
Qui no s'ha sorprès pel comportament incomprensible de l'altre sexe? Adaptació teatral del best-seller de John Gray, un espectacle en el qual
les diferències de funcionament de cada sexe davant de situacions quotidianes seran una font de complicitat i no de conflicte. Una hilarant
comèdia sobre les relacions entre marcians i venusianas. De la mà de Jordi Díaz.
Lloc: Teatre Club Capitol. c/ la Rambla 138
Organitza: Teatre Club Capitol
Més informació: 
www.grupbalana.com/es/teatros/salas/club-capitol/?gclid=EAIaIQobChMIqeLH7eu94AIVSTPTCh19EwYaEAAYASAAEgKBpfD_BwE

 Dimecres, 17 d'abril   a les 17 h
Projecció del documental 'Hotel explotación: las Kellys'
Amb la presència de la directora del documental, Georgina Cisquella. Més de dos-centes mil dones treballen com a cambreres de pis a
Espanya i realitzen una tasca tan fonamental com invisible en el sector de l'hostaleria. Aquest documental recorre la vida, els problemes i la
lluita de les kellys, les dones que netegen els hotels. Una història per l'empoderament, l'organització i la recuperació de la dignitat. Gratuït.
Lloc: Espai Jove La Fontana. c/ Gran de Gràcia 190-192
Organitza: Espai Jove La Fontana
Més informació: lafontana.org/

 Fins el 21 d'agost   a les 18 h
Projecció "No soy un hombre fácil"
Dins del cicle "Cicle "Cinema d'Igualtat", centrat en temes de gènere i socials amb un col·loqui posterior. "No soy un hombre fácil": Un masclista
prova la seva pròpia medicina quan desperta en un món dominat per les dones, on s'enfronta a una poderosa autora literària. Gratuït.
Aforament limitat.
Lloc: Centre Cívic La Cadena. c/ Mare de Déu de Port 397
Organitza: Centre Cívic La Cadena
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena

Tornar al menú

 Exposicions  
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 De l'1 d'abril al 4 de maig   de 10 a 13:30 i de 17 a 21:30 h
Exposició 'En primera persona: dones en el còmic'
A càrrec de Pilar González. A través dels dibuixos es busca visibilitzar la figura femenina que durant anys, en la trajectòria del còmic, ha estat
en segon pla i com a personatge de no protagonista. L'exposició mostra una sèrie d'il·lustracions i pàgines de còmic interpretades per dones,
com a protagonistes principals de la història i representades com a heroïnes.
Lloc: Centre Cívic Can Verdaguer. c/ Piferrer 94-100
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer
Més informació: canverdaguer.com

 Fins el 2 d'abril   de 10 a 14 i de 17 a 22 h
Exposició 'El fil de la vida'
Il·lustracions d'Eneri Illustrations. El transcurs vital de l'amor, des de la sembra i el cultiu de l'amor propi fins a la recol·lecta i a la distribució del
què s'ha sembrat amb una mateixa, amb les persones del nostre entorn, amb la naturalesa i amb la vida mateixa.
Lloc: Casal de Barri de Trinitat Nova - SomLaPera. c/ Garbí 3
Organitza: Casal de Barri de Trinitat Nova - SomLaPera
Més informació: cbtrinitatnova@bcn.cat

 Fins el 2 d'abril   de 10 a 14 i de 17 a 22 h
Exposició 'Dones de Barcelona. Itineraris històrics'
L'exposició és la culminació d'un projecte conjunt dut a terme entre l'Ajuntament de Barcelona i els diferents Consells de les Dones dels
Districtes de la ciutat, iniciat l'any 1996. En ella es recullen imatges dels deu volums publicats entre 1996 i 2015 de la col·lecció Dona i
Moviments Urbans, sota la coordinació de la historiadora Isabel Segura, i posa de relleu el protagonisme de les dones de Barcelona en la
construcció de cada districte de la ciutat.
Lloc: Casal de Barri de Trinitat Nova - SomLaPera. c/ Garbí 3
Organitza: Casal de Barri de Trinitat Nova - SomLaPera
Més informació: guia.barcelona.cat/es/detall/casal-de-barri-de-trinitat-nova-somlapera_99400582519.html

 Del 2 al 28 d'abril   de 10 a 14 h
Exposició 'This Rosy life'
A càrrec de Jenny Morbey. "En un món que de vegades és gris i difícil (més encara per a les dones) les meves obres busquen celebrar les
petites alegries del dia a dia com el color, les flors, la natura, i la importància de la solidaritat entre les dones. Les meves obres intenten ser un
recordatori que sempre es pot trobar alguna cosa positiva a la vida". Pintura acrílica, collage sobre tela i cartró.
Lloc: Centre Cívic Can Deu. Plaça Concòrdia 13 bxs
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Més informació: www.cccandeu.com

 Fins el 3 d'abril   de 10 a 14 h
Exposició participativa 'aDona't 2019'
Recull de creacions fruit de la reflexió a partir de l'exposició de la Passarel·la intercultural i feminista. Realitzada per l'alumnat d'escoles i
instituts del barri.
Lloc: Centre Cívic Besòs. Rbla Prim 87-89
Organitza: Centre Cívic Besòs
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/besos barcelona.cat/8m-diadones

 Fins el 3 d'abril   de 8:30 a 21 h
Exposició 'Et correspon, ens correspon'
Exposició que denuncia la desigualtat entre dones i homes a través de vinyetes fetes per una vintena d'humoristes gràfics. És una exposició a
favor de la coresponsabilitat i la igualtat entre dones i homes a la feina i ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada
d'humoristes gràfics que han sabut reflectir amb humor i ironia un dels grans reptes de la nostra societat: els problemes per conciliar la vida
personal, la familiar, la laboral i el temps d'oci. Per mitjà d'aquestes vinyetes es pretén sensibilitzar sobre les conseqüències que la manca de
coresponsabilitat té per a tota la societat i especialment, per a les dones.
Lloc: Centre Cívic Can Felipa - Poblenou. c/ Pallars 277
Organitza: Centre Cívic Can Felipa - Poblenou
Més informació: www.cccanfelipa.cat

 Fins el 5 d'abril   de 10 a 13 h
Exposició 'El Cos'
A cura del Col·lectiu Minerva.
Lloc: Casal de Barri Verneda. c/ Santander 6 1è
Organitza: Casal de Barri Verneda
Més informació: www.cbverneda.entitatsbcn.net
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 Fins el 7 d'abril   de 10 a 15 i de 16 a 22 h
Exposició 'Imaginaris femenins: ser dona'
A cura de Katia Muñoz. Acció inaugural de dansa a càrrec d'Aina Lanas. Què és ser dona? Aquesta proposta expositiva pretén mostrar noves
perspectives de ser dona en el món d'avui, unir veus que busquin manifestar conceptualitzacions diferents de les que rebem habitualment i
segueixen perpetuant la desigualtat entre homes i dones. Ser dona, a més de ser un fet biològic, és un fet cultural i històric. Necessitem
visibilitzar nous i diferents contextos del que significa "ser dona", qüestionar el fet establert i mostrar la diversitat del gènere femení.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: Centre Cívic Barceloneta
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/barceloneta

 Fins el 12 d'abril   de 10 a 14 i de 16 a 21 h
Exposició 'Pinzellades de dona'
La mostra és una continua reflexió sobre el color la llum i les textures. Obres basades en les percepcions, les sensacions i la relació amb els
conceptes plàstics. En aquesta sèrie d'il·lustracions, la jove artista indaga en la relació entre l'arquitectura, la moda, la pintura, el collage, el
color i els materials sempre amb una marcada essència naïf. De Lucía Zamudio Pastor, arquitecta i il·lustradora.
Lloc: Centre Cívic l'Elèctric. Ctra Vallvidrera Planes 6.5 (km) bxs
Organitza: Centre Cívic l'Elèctric
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lelectric

 Fins el 15 d'abril   de 10 a 14 i de 16 a 22 h
Exposició 'Tomasa Cuevas. Exemple de lluita, dignitat i memòria'
Un recorregut per la vida de Tomasa Cuevas, un exemple de lluita, dignitat i memòria.
Lloc: Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/tomasacuevas

 Fins el 31 de desembre   de 10 a 20 h
Exposició fotogràfica 'Dones que viuen de la mar'
Presentació de la mostra de fotografies de dones que viuen de la mar que s'han recollit a partir de les aportacions de particulars entre
novembre 2018 i febrer de 2019. Les fotografies, que passen a formar part de l'arxiu fotogràfic del Museu, documenten el treball, habitual però
silenciat, que des de sempre han fet les dones a la mar. Gratuïta.
Lloc: Museu Marítim de Barcelona. Av Drassanes 1 bxs
Organitza: Museu Marítim de Barcelona
Més informació: www.mmb.cat

Tornar al menú

 Lectures i presentacions de llibres

 Divendres, 5 d'abril   a les 18:30 h
Presentació del llibre 'Barcelona Feminista 1975-1988'
Dins "L'aventura de llegir - Parlem amb...". D'Isabel Segura. Gratuït.
Lloc: Biblioteca Francesc Candel. c/ Amnistia Internacional 10 bxs
Organitza: Biblioteca Francesc Candel
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibfrancesccandel/es

 Publicació  
Revista Duoda mum 55
Organitza: Duoda Recerca de Dones UB
Més informació: www.ub.edu/duoda/web/ca/textos/3/239/

Tornar al menú

 

 JORNADES I ALTRES CONFERÈNCIES
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 Dilluns, 1 d'abril   a les 19:30 h
Tertúlia de cinema
Tertúlia de cinema, sobre la pel·lícula “Una cuestión de género” de la directora nord-americana Mimi Leder.
Lloc: Centre Cívic Mates i Ramis (A l'aula del primer pis). c/ Feliu i Codina 20
Organitza: Dones d'Horta
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis

 Dilluns, 1 d'abril   a les 19:30 h
Conferència 'Trencant prejudicis. Dones cineastes a l'Orient Mitjà'
Dins del cicle "Cicle 'Reflexions d'1 h". A càrrec de Raúl Ruiz Serna, historiador del cinema. En aquesta conferència coneixerem algunes
directores de l'Orient Mitjà que no només ens ofereixen una finestra a les seves cultures, sinó que també són un exemple de lluita, personalitat,
reivindicació femenina i feminista, i un remei contra els nostres prejudicis. Activitat vinculada a l'exposició "Dones cineastes. Rebels amb
causa". Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. c/ Provença 480 entl
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Més informació: www.ccsagradafamilia.net

 De l'1 d'abril al 10 de maig  
1a Convocatòria d'innovació social.
Et convidem a participar en la primera convocatòria d'Innovació Social a Pere Quart. L'objectiu principal és impulsar projectes que millorin la
vida i les oportunitats de moltes persones. Solucions innovadores davant els desafiaments del desenvolupament sostenible.
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez 6
Organitza: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart

 Dimarts, 2 d'abril   a les 19 h
Xerrada 'Tres artistes inclassificables: Picasso, Miró i Kahlo'
Dins "L'aventura de conèixer - T'interessa". A càrrec de Mariona Millà, pintora. Xerrada acompanyada de dibuixos aclaridors realitzats en viu.
Gratuït.
Lloc: Biblioteca Vallcarca i els Penitents - Maria Antonieta Cot i Miralpeix. Pg Vall d'Hebron 65-69
Organitza: Biblioteca Vallcarca i els Penitents - Maria Antonieta Cot i Miralpeix
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibpenitents/ca

 Dimecres, 3 d'abril   a les 18 h
Conferència 'Salut del sòl pelvià en les diferents etapes de la vida de la dona'
Dins "Cuida't". Es tractaran els coneixements bàsics sobre què és el sòl pelvià, com funciona, com reforçar-lo i com prevenir-lo. A més,
s'explicaran els canvis fisiològics durant l'embaràs i la menopausa per tal de comprendre el propi cos. Per últim, es donaran eines per gaudir
d'una bona salut pèlvica en les diferents etapes de la vida. A càrrec de Kinair 120. Ariadna Peralta, fisioterapeuta especialista en sòl pelvià i
maternitat. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Can Castelló. c/ Castelló 1-7
Organitza: Centre Cívic Can Castelló
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello cancastello.inscripcionscc.com/ccivic/

 Dimecres, 3 d'abril   a les 18:30 h
Xerrada sobre el llibre 'Elna: la Maternitat'
Dins "L'aventura de llegir - Parlem amb...". A càrrec de Roser Ros i Vilanova, autora. Primer llibre de la col·lecció 'Memòria dibuixada', editat
pel Memorial Democràtic. Gratuït.
Lloc: Biblioteca Montserrat Abelló. c/ Comtes de Bell-lloc 192-200
Organitza: Biblioteca Montserrat Abelló
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibmontserratabello/ca

 Dijous, 4 d'abril   a les 18 h
Xerrada 'Recursos educatius i de criança per a famílies novelles'
Dins "Activitats de lleure en família". Xerrada per facilitar informació sobre els tràmits, permisos, ajuts econòmics, recursos i serveis educatius
per a famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys (escoles bressol, espais familiars, ludoteques, mares/pares de dia, etc). Els DiVeRdiVeNdReS són
activitats en família, obertes i gratuïtes per infants acompanyats d'una persona adulta, cada divendres de 17.30 a 19 h: ludoteca familiar, Petit
Cine Club (Barcelona Districte Cultural), manualitats, cuina, ciència i calendari festiu. Cal fer inscripció prèvia el mateix dia a partir de les 17 h.
Gratuït. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània. c/ Saragossa 29
Organitza: PIAD Sarrià-Sant gervasi i PIJ Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania
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 Dijous, 4 d'abril   a les 19 h
Conferència 'L'autoconeixement i l'autoacceptació. Construint relacions no tòxiques i igualitàries'
En què consisteix aquest procés d'autoconeixement? Quan parlem d'autoacceptació, què volem dir? Parlarem sobre pautes i estratègies que
afavoriran aquest camí. A càrrec de Mónica Timón. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Can Deu. Plaça Concòrdia 13 bxs
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/candeu

 Del 4 al 25 d'abril (dijous)   de 19 a 20 h
Cicle d'assessoria laboral: Debat 'Gènere i detecció'
Cicle de debats per informar i aprofundir sobre la situació de les dones en el món laboral. Es treballarà per transformar estereotips i rols socials
que perpetuen els models de relacions no igualitàries a la feina. Gratuït.
Lloc: Punt InfoJOVE Les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Punt InfoJOVE Les Corts
Més informació: guia.barcelona.cat/es/detall/punt-infojove-les-corts_99400271551.html

 Divendres, 5 d'abril   de 18 a 20:30 h
Xerrada 'El poder sanador d'un segon part respectat quan s'ha tingut un de traumàtic'
Dins "Reflexions al voltant de la salut mental materna". A càrrec d'Iliana París, psicòloga perinatal. A més, taula rodona "La salut mental
materna: un problema ampli, diversos abordatges" coordinada per amb Laia Belles, psicòloga perinatal i amb Maria Emilia Dip, psicòloga
perinatal i Susanna D'Ambrosio, psiquiatra perinatal.
Lloc: Centre Cívic Casa Golferich. Gran Via de les Corts Catalanes 491
Organitza: Dona Llum
Més informació: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJd4eEhauJFlJvlklHwZ7Y52UsImOGlxylq7wwiD69sNjv_w/viewform

 Dissabte, 6 d'abril   d'11 a 13 h
Vermut i feminisme(s): 'Acció i reacció'
Com fem front als discursos neomasclistes quan provenen d'amics, germans o companys de militància? Com hem de reaccionar? Es
plantejaran estratègies per empoderar-se, per respondre als discursos i les accions que resulten violents i sense desgastar-se.
Lloc: Casal de Joves Les Corts. c/ Dolors Masferrer i Bosch 33-35
Organitza: Casal de Joves Les Corts i Trama SCCL
Més informació: joveslescorts.info/

 Dissabte, 6 d'abril   de 13:30 a 14 h
Taula rodona 'Enredando la Red de mujeres Ciclistas'
Dins "IV Encuentro de Ciclistas Diversas". Què és i com volem que sigui la xarxa de dones ciclistes? A càrrec d'Almudena García, activista de
la bici en Bielas Salvajes.
Lloc: Fàbrica de Creació Hangar. c/ Emília Coranty 8-16
Organitza: Fàbrica de Creació Hangar
Més informació: cicliques.net/iv-encuentro-ciclistas-diversas/

 Dimarts, 9 d'abril   de 18:30 a 21 h
Debat 'Dones i supervivència: Obituari del sistema productiu neoliberal?' i cinema 'En un món lliure'
Dins del "II Cicle de Cinema Republicà. Republicanisme, drets i migracions". Debat: Dones i supervivència: Obituari del sistema productiu
neoliberal? Hi participaran Carmen Juares, de l'Associació Dones Migrants de Catalunya, Montse Santoliu, periodista i activista social, i, Lluís
Cabrera, president de l'associació Els Altres Andalusos, Conduït per Sergi Picazo, professor de la UAB i periodista. Pel·lícula: EN UN MÓN
LLIURE (It's a Free World) de Ken Loach. Regne Unit, 2007. 96'. Al film entrem en el complex món dels qui busquen feina desesperadament,
dels dilemes ètics al voltant de la contractació il·legal. Com es pot ajudar als immigrants i no caure en els paranys de l'explotació laboral.
Gratuït.
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. c/ València 302
Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
Més informació: www.casaelizalde.com/

 Dijous, 11 d'abril   a les 18:30 h
Xerrada 'Dones i infants refugiats al sud de França: el cas de la Maternitat d'Elna (1939-1944) i de la colònia suïssa de Sigean (1939-1940)'
Dins "L'aventura de conèixer - T'interessa". De la mà d'Assumpta Montellà (autora del llibre 'La Maternitat d'Elna') i Maria Ojuel (historiadora i
filla de refugiada), ens endinsarem en la realitat que van viure els infants refugiats durant la postguerra espanyola. Gratuït.
Lloc: Biblioteca Montserrat Abelló. c/ Comtes de Bell-lloc 192-200
Organitza: Biblioteca Montserrat Abelló
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibmontserratabello/ca
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 Dijous, 11 d'abril   a les 18:30 h
Xerrada 'Dones i infants refugiats al sud de França. El cas de la Maternitat d'Elna (1939-1944) i de la colònia Suïssa de Sigean (1939-1940)'
De la mà d'Assumpta Montellà (autora del llibre La Maternitat d'Elna) i Maria Ojuel (historiadora i filla d'una persona refugiada), ens endinsarem
en la realitat que van viure els infants refugiats durant la Postguerra espanyola. Les dues ponents cercaran paral·lelismes amb els conflictes i
l'ajuda humanitària actuals. Gratuït.
Lloc: Biblioteca Montserrat Abelló. c/ Comtes de Bell-lloc 192-200
Organitza: Biblioteca Montserrat Abelló i Projecte de memòria històrica de les Corts República i Feminismes
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibmontserratabello/ca

 Dijous, 11 d'abril   a les 19 h
Presentació 'L'estenedor'19, impulsor de projectes de disseny de moda'
A càrrec d'una professional de Barcelona Activa. Gratuït.
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez 6
Organitza: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart
Més informació: www.ccperequart.com

 Divendres, 26 d'abril   de 10:30 a 12:30 h
Xerrada 'Eines legals contra les violències masclistes. Violència envers les dones i procés judicial'
Com podem assessorar i acompanyar les dones dins el sistema penal? Quina és la pràctica diària als jutjats de violència i el seu impacte en la
dona i la seva situació psicosocial del moment? Eines legals per a esquivar la revictimització dins l’àmbit judicial. A càrrec d'Ester García
López, advocada especialitzada en violències masclistes. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Espai 210. C/ Padilla 208-210 bxs
Organitza: Hèlia Dones
Més informació: helia@heliadones.org T. 654 850 527

 Fins el 22 de maig   de 18 a 19:45 h
Grup de debat 'Aquí Parlem'
Dinamitzat pel professionals del Centre. Espai de trobada mensual per a famílies amb adolescents, on un dimecres al mes, es debat sobre una
temàtica triada per les i els participants. Gratuït. Adreçat a pares i mares, tutors i tutores d'adolescents.
Lloc: Centre per a Families amb Fills i Filles Adolescents. c/ Sant Antoni Maria Claret 64-78
Organitza: Centre per a Families amb Fills i Filles Adolescents
Més informació: saif@bcn.cat T. 932563560 www.barcelona.cat/familia

Tornar al menú

 

 FORMACIÓ

 

 Tallers als PIAD

 Del 2 d'abril al 25 de juny   de 10 a 12 h
Trobades 'Grup de creixement personal per a dones'
Espai col·lectiu per treballar necessitats, inquietuds, malestars i desitjos de les dones. Creixement personal des de la consciència de la
perspectiva de gènere, l'empoderament i la xarxa entre dones. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Sarrià-Sant Gervasi. Possibilitat de servei
d'atenció per a infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Centre Cívic Casa Orlandai. c/ Jaume Piquet 23 bxs
Organitza: PIAD Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: T. 936 197 311 piad_sarriasantgervasi@bcn.cat

 Del 5 d'abril al 14 de juny (divendres)   de 18 a 20 h
Taller 'Autodefensa per a dones'
Taller que pretén potenciar la seguretat física i emocional a través de l'augment de la presa de consciència de l'espai, de la postura i de la
comunicació verbal i no verbal. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Sarrià-Sant gervasi. Places limitades. Possibilitat de servei d'atenció per a
infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. c/ Muntaner 544 bxs
Organitza: PIAD Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida
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 Del 29 d'abril al 15 de juliol   de 19 a 21 h
Taller 'Autocura per a dones que volen millorar les seves relacions'
Taller vivencial per afavorir el treball de les emocions i la comunicació en llibertat des d'una perspectiva de gènere i intercultural. Es farà a
través de la reflexió sobre les desigualtats de gènere i el treball de les relacions de parella, l'amor romàntic i les diverses manifestacions de la
violència masclista, amb la finalitat de prevenir-les. Entrada Gratuïta Cal inscripció prèvia al PIAD Sarrià-Sant Gervasi. Places limitades.
Possibilitat de servei d'atenció per a infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Espai Jove Casa Sagnier. c/ Brusi 51-61 bxs
Organitza: PIAD Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: piad_sarriasantgervasi@bcn.cat

 Del 30 d'abril al 2 de juliol (dimarts)   de 17 h a 19 h
Taller d'autoestima 'Autoestima i dona'
Per entendre què és l'autoestima i com podem millorar-la. El taller consta d'una metodologia activa i participativa en la qual s'alternen
l'exposició de conceptes teòrics amb dinàmiques i exercicis que contribueixen a la reflexió personal i a la interiorització dels conceptes. Gratuït.
Cal inscripció prèvia al PIAD Gràcia. Possibilitat de servei d'atenció per a infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Pare Claret. c/ Sant Antoni Maria Claret 19-21 bxs
Organitza: PIAD Gràcia
Més informació: T. 936 197 311

 Del 30 d'abril al 2 de juliol (dimarts)   de 10:30 a 12:30 h
Taller 'D'autoestima. Recrea't'
Dins "L'aventura de conèixer - T'interessa". A càrrec d'Esther Cáceres. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Horta-Guinardó. Possibilitat de
servei d'atenció per a infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Biblioteca Horta - Can Mariner. c/ Santuari 27
Organitza: PIAD Horta-Guinardó
Més informació: T. 936 197 311

 Del 2 de maig al 4 de juliol (dijous)   de 10 a 12 h
Taller 'Risoteràpia'
El taller serà un espai amable i respectuós en el que es treballarà la confiança a través de l'humor. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Les
Corts. Places limitades. Possibilitat de servei d'atenció per a infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Casal de Gent Gran Can Novell. c/ Caballero 29
Organitza: PIAD Les Corts
Més informació: T. 936 197 311

 Del 2 de maig al 4 de juliol (dijous)   de 9:30 a 11:30 h
Taller 'Risoteràpia'
El taller combina eficaçment recursos expressius del cos, jocs i danses com a mitjà per alliberar la tensió i gaudir del contacte amb les altres
persones. Gratuït. Cal inscripció al PIAD Sant Martí. Possibilitat de servei d'atenció per a infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Centre Cívic Sant Martí. c/ Selva de Mar 215 bxs
Organitza: PIAD Sant Martí
Més informació: T. 936 197 311

 Del 3 de maig al 5 de juliol (divendres)   de 18 a 20 h
Taller 'Autodefensa per a dones'
Amb aquest taller es pretén potenciar la seguretat física i emocional a través de la presa de consciència de l'espai, la postura i la comunicació
verbal i no verbal. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Possibilitat de servei d'atenció per a infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. Plaça Fort Pienc 4-5
Organitza: PIAD Eixample
Més informació: T. 936 197 311

 Del 8 de maig al 10 de juliol (dimecres)   de 10 a 12 h
Taller 'Autocura per a dones que volen millorar les seves relacions: desmuntant el mite de l'amor romàntic'
Per reflexionar i compartir sentiments i experiències, així com desenvolupar individualment i col·lectiva recursos i estratègies que permetin
elaborar alternatives per a transformar les relacions i com entenem l'amor. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Sants-Montjuïc. Places
limitades. Possibilitat de servei d'atenció per a infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Biblioteca Artur Martorell. Plaça Espanya 5 Bxs
Organitza: PIAD Sants-Montjuïc
Més informació: T. 936 197 311 i
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 Del 16 de maig al 16 de juliol (dimarts)   de 10 a 12 h
Taller d'autoestima 'Autoestima crítica'
El taller pretén crear un espai on les dones puguin entendre el funcionament del cos, la ment i les emocions. Es farà aprenent a redescobrir el
propi potencial i a expressar-se a través del moviment i la presa de consciència, afavorint el benestar, la salut emocional, física i relacional,
potenciant els propis recursos, habilitats i competències. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Ciutat Vella. Possibilitat de servei d'atenció per a
infants durant el taller prèvia sol·licitud.
Lloc: Centre Cívic Barceloneta. c/ Conreria 1-9 bxs
Organitza: PIAD Ciutat Vella
Més informació: T. 936 197 311

 Fins el 26 de juny (dilluns i dimecres)   de 18 a 19 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats: relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. Espai de temps on les dones es poden dedicar a elles mateixes.
Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Nou Barris. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Guineueta. Pg Valldaura 135 bxs
Organitza: PIAD Nou Barris
Més informació: piad_noubarris@bcn.cat T. 932 916 867

 Fins el 26 de juny (dilluns i dimecres)   de 10 a 11 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Eixample. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Roger de Flor. c/ Roger de Flor 194-196
Organitza: PIAD Eixample
Més informació: piad_eixample@bcn.cat T. 932 562 819

 Fins el 26 de juny (dilluns i dimecres)   de 18 a 19 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Sarrià-Sant Gervasi. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Sarrià. Via Augusta 366
Organitza: PIAD Sarrià-Sant Gervasi
Més informació: piad_sarriasantgervasi@bcn.cat T. 932 002 602

 Fins el 27 de juny (dimarts i dijous)   de 18 a 19 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Les Corts. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Les Corts. Mejía Lequerica 1
Organitza: PIAD Les Corts
Més informació: piad_lescorts@bcn.cat T. 932 916 491

 Fins el 27 de juny (dimarts i dijous)   de 18:30 a 19:30 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Gràcia. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Sant Gervasi - Vallcarca. Av Vallcarca 169-205 bxs
Organitza: PIAD Gràcia
Més informació: piad_gracia@bcn.cat T. 932 914 330

 Fins el 27 de juny (dimarts i dijous)   de 12 a 13 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Ciutat Vella. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre d'Atenció Primària Doctor Lluís Sayé. c/ Torres i Amat 8 bxs
Organitza: PIAD Ciutat Vella
Més informació: piad_ciutatvella@bcn.cat T. 932 564 951
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 Fins el 28 de juny (dimarts i divendres)   de 10 a 11 h
Taller 'Dona i esport'
Espai de relació i oci, utilitzant l'exercici físic com a eina per millorar la condició física, l'autoestima i la presa de decisions a través d'un gran
ventall d'activitats com la relaxació, sessions de tonificació, control postural, etc. És un espai de temps on les dones es poden dedicar a elles
mateixes. Gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD Sant Andreu. Places limitades. Inscripcions obertes durant tot el curs.
Lloc: Centre de Salut Isabel Roig-Casernes de Sant Andreu. c/ Fernando Pessoa 51
Organitza: PIAD Sant Andreu
Més informació: piad_santandreu@bcn.cat T. 938 324 626

Tornar al menú

 Altres tallers

 De l'1 d'abril al 20 de maig   de 17 a 18:30 h
Taller 'La dona a través de la història: de la prehistòria al món actual III'
Professional: Jordi Pisa. S'analitzarà l'evolució de les dones i els seus rols a través de la història. Taller de 8 sessions. Taller de pagament.
Lloc: Centre Cívic Can Deu. Plaça Concòrdia 13 bxs
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Més informació: cccandeu.com

 De l'1 d'abril al 3 de juny (dilluns)   de 18:30 a 20 h
Taller 'Comunicació no violenta'
Professional: Davide Nuzzolo. T'ha passat de trobar-te en un conflicte i voler dir alguna cosa que per a tu és important sense que soni com un
atac? Tens judicis cap a tu i cap als altres? Has volgut dir algun cop "NO" i ho has trobat molt difícil? T'agradaria descobrir com rebre un "NO"
d'una manera que t'apropi més a qui t'ho diu? S'explorarà com fer tot això i més mitjançant la comunicació no violenta. Aquest taller consta de
9 sessions. Preu 67.13 euros. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Can Deu. Plaça Concòrdia 13 bxs
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Més informació: www.cccandeu.com

 De l'1 d'abril al 17 de juny (dilluns)   de 19 a 20:30 h
Taller 'Estil de vida residu zero'
Professionals Xènia i Irina, de l'Associació Zero Waste BCN. Un taller que fa un acompanyament pràctic a qui s'interessa per dur un estil de
vida més sostenible i ètic vers les persones, el medi ambient i la pròpia salut. Preu 39.02 euros. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez 6
Organitza: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart

 Del 2 d'abril al 4 de juny (dimarts)   de 17:30 a 18:30 h
Taller 'Dona i literatura'
Professional: Covadonga Viñas. Al llarg de la història de la literatura, la veu de les dones ha quedat moltes vegades silenciada o deixada de
banda. Amb aquest curs es vol recuperar l'escriptura de determinades autores que van reivindicar el paper de les dones des d'aquesta
expressió artística. A través de la lectura de diverses obres escrites per dones s'analitzarà el seu paper i importància dins del panorama literari i
es reflexionarà sobre el llegat que han deixat i que implica una nova manera d'apropar-se a la literatura tenint en compte la perspectiva de
gènere. Preu 41.02 euros.
Lloc: Centre Cívic La Sagrera La Barraca. c/ Martí Molins 29
Organitza: Centre Cívic La Sagrera La Barraca
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera

 Del 2 d'abril al 4 de juny (dimarts)   de 17 a 18:30 h
Taller 'Defensa personal per a dones'
Professional: Carolina Comellas de kravmaga. T'agradaria aprendre a defensar-te en qualsevol situació? Vols fer-ho d'una manera fàcil, eficaç,
amb moviments instintius i en un ambient divertit? Per posar-se en forma amb tècniques de prevenció per a amenaces reals i desenvolupar la
capacitat de reacció, l'autoconfiança i l'autocontrol. Es recomana portar-hi roba esportiva, tovallola i ampolla d'aigua. Preu 74.6 euros. Cal
inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Can Deu. Plaça Concòrdia 13 bxs
Organitza: Centre Cívic Can Deu
Més informació: cccandeu.com
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 Dimecres, 3 d'abril   de 18:30 a 20 h
Taller 'Menopausa: el principi del canvi'
A càrrec d'Espai Alè. La menopausa és una etapa biològica que passen totes les dones. Usualment és viscuda com una etapa de problemes i
d'incomoditats, i massa sovint com la porta de la vellesa. Això no és necessàriament així. És un canvi important i profund, sens dubte, però el
missatge de la menopausa és que toca prioritzar-nos i ocupar-nos de nosaltres, del nostre cos, del nostre sentir i de la nostra qualitat de vida.
Depenent de com la vivim serà una porta a un final o a un inici. Preu 7.45 euros. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. c/ Provença 480 entl
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Més informació: www.ccsagradafamilia.net www.espaiale.cat

 Del 3 d'abril al 12 de juny   d'11:15 a 12:15 h
Taller per a gent gran 'Grup de dones sàvies'
Espai per a dones a partir de 70 anys per desenvolupar la lliure expressió, la creativitat i la desinhibició emocional de forma saludable. Les
dinàmiques que s'ofereixen contemplen la complexitat i globalitat de les dones, és a dir, la motricitat, l'àrea cognitiva, l'afectivitat i l'entorn social
i familiar. A partir de la psicomotricitat, del propi cos, amb moviments lliures i conscients que facilitin la confiança, ens anirem obrint camí per tal
de reforçar la memòria, la concentració i l'abstracció i, alhora, donarem peu a l'expressió de sentiments i emocions. A càrrec de Maria Ortí de
Cooperativa COS. Preu 26.33 euros. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. c/ Muntaner 544 bxs
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laforida

 Del 4 d'abril al 13 de juny (dijous)   d'11:30 a 13 h
Taller ' Emocions i maternitat / paternitat'
Taller dirigit a mares i pares en temps de criança. Reflexionarem entorn les incongruències sorgides entre les emocions del dia a dia i els nous
estils de vida i el bagatge social i parental inconscient que duem dins. Infants benvinguts. Professional: Magda Julià. preu 74.6 euros. Cal
inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx. Riera Blanca 1-3 bxs
Organitza: Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx
Més informació: www.ccrierablanca.com

 Del 5 d'abril al 14 de juny (divendres)   de 9 a 10 h
Taller 'Ioga per a embarassades'
Professional: Maribel López. Per viure aquest procés de la manera més sana i relaxada possible, desenvolupant confiança i adaptant el
moviment als canvis naturals que es produeixen durant l'embaràs. Recomanable a partir del tercer mes de gestació. Preu 49.73 euros. Cal
inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez 6
Organitza: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart

 Del 5 d'abril al 14 de juny (divendres)   de 10 a 11 h
Taller 'Mamifit: mares i infants'
Sessions d'activitat física especialitzades en la recuperació del cos de la dona després del part. Es treballa la zona abdominal, juntament amb
la tonificació de la musculatura i la resistència cardiopulmonar. Sessions dinàmiques i divertides a partir de la 6a setmana després del part, per
compartir amb altres mares i el més important, pots venir amb el teu nadó! Preu 41.02 euros. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Casa Groga. Av Jordà 27 bxs
Organitza: Centre Cívic Casa Groga
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga

 Del 5 d'abril al 14 de juny (divendres)   de 10 a 11 h
Taller 'Mamifit: per a embarassades'
Activitat física especialitzada en la preparació del cos de la dona pel part. Es treballa la zona abdominal, juntament amb la tonificació de la
musculatura i la resistència cardiopulmonar. Activitat per a tots els trimestres de l'embaràs. Sessions dinàmiques i divertides. Preu 41.02 euros.
Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic Casa Groga. Av Jordà 27 bxs
Organitza: Centre Cívic Casa Groga
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casagroga

 Del 8 d'abril al 17 de juny (dilluns)   de 10 a 11 h
Taller 'Hipopressius mares i nadons'
Preu 45 euros. Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Casal de Barri del Poblenou. Rbla Poblenou 49 bx
Organitza: Casal de Barri del Poblenou
Més informació: infocbpoblenou@gmail.com T. 933 091 960
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 Dilluns, 8 d'abril   de 18 a 20 h
Taller 'Equip parental: Arribem a un acord?'
Taller a càrrec de professionals del Centre per a Famílies amb Adolescents. Dins de la mateixa família, cada adolescent compta amb adults
que adopten diferents rols i poden utilitzar diferents estils educatius. Es reflexionarà sobre el consens parental. Taller amb dinàmiques de grup.
Gratuït. Adreçat a pares, mares, tutors i tutores d'adolescents.
Lloc: Centre per a Families amb Adolescents. c/ Sant Antoni Maria Claret 64-78
Organitza: Centre per a Families amb Adolescents
Més informació: saif@bcn.cat T. 932563560 www.barcelona.cat/familia 
inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363384?lang=ca

 Del 9 d'abril al 18 de juny (dimarts)   d'11:30 a 12:30 h
Taller 'Ioga per embarassades'
Preu 45 euros. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Casal de Barri del Poblenou. Rbla Poblenou 49 bx
Organitza: Casal de Barri del Poblenou
Més informació: infocdbpoblenou@gmail.com T. 933 091 960 
ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarri/ca/casal/casal-de-barri-del-poblenou

 Del 9 d'abril al 18 de juny (dimarts)   de 18:30 a 20:30 h
Taller 'D'autodefensa PIAD Nou Barris'
Per potenciar la seguretat física i emocional a través de l'augment de la presa de consciència de l'espai, de la postura i de la comunicació
verbal i no verbal, com a eines de les dones. Taller gratuït, amb possibilitat de servei de cura d'infants durant el taller, amb un mínim de quatre
dones que ho sol·licitin prèviament. Inscripció prèvia a través del PIAD Nou Barris. Places limitades.
Lloc: Casal de Barri de Trinitat Nova - SomLaPera. c/ Garbí 3
Organitza: PIAD Nou Barris
Més informació: T. 936 197 311 piad_noubarris@bcn.cat

 Del 17 d'abril al 19 de juny (dimecres)   de 19 a 21 h
Taller 'Grup ajuda nous embarassos'
Vol ser una eina de suport per totes les famílies que, després d'acomiadar-se d'aquell bebè que va haver de marxar, enfronten amb valentia la
vida i es plantegen buscar-ne un germanet o germaneta. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Casal d'Entitats Mas Guinardó. Plaça Salvador Riera 2
Organitza: Casal d'Entitats Mas Guinardó
Més informació: www.casalsdebarrihg.cat/cemasguinardo/ www.petitsambllum.org gloriapetitsambllum@gmail.com

 Del 23 d'abril al 18 de juny (dimarts)   d'11:30 a 12:30 h
Taller 'Fitness postpart amb nadons'
A càrrec de Naiara Celades, llicenciada en CAFE i instructora del mètode hipopressiu. Classes d'activitat física especialitzades en la
recuperació del cos de la dona després del part. Es treballa la zona abdominal mitjançant la tècnica hipopressiva juntament amb la tonificació
de la musculatura i la resistència cardiopulmonar. A les classes es pot venir amb criatura o sense. Cal començar les classes a partir de la 6a
setmana si ha estat part vaginal i de la 8a si ha estat cesària. Preu 42.14 euros. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cultural La Farinera del Clot. G.V. Corts Catalanes 837 bxs
Organitza: Centre Cultural La Farinera del Clot
Més informació: www.farinera.org

 Del 24 d'abril al 19 de juny   de 17 a 18:30 h
Taller 'La sexualitat humana: preguntes i respostes'
Som éssers sexuals, la sexualitat ens acompanya al llarg de tota la vida. Us proposem un recorregut per molts interrogants que genera la
societat actual envers la sexualitat. Parlarem de la resposta sexual humana, de les dificultats, de les relacions en el món d'avui, de la diversitat
sexual, de les etapes de la sexualitat al llarg de la nostra vida, comentant alguns casos reals. Donarem respostes a les vostres preguntes.
Professorat: La Societat Catalana de Sexologia. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Preu 52.22 euros.
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes 491 bxs
Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs
Més informació: www.golferichs.org

 Del 26 d'abril al 14 de juny (divendres)   de 17 a 18:30 h
Taller 'Defensa personal: tècniques de prevenció'
A càrrec de professorat de KM Defensa personal. T'agradaria aprendre a defensar-te en qualsevol situació? Vols fer-ho d'una manera fàcil,
eficaç, amb moviments instintius i en un ambient divertit? Posa't en forma amb tècniques de prevenció per a amenaces reals. Per desenvolupar
la capacitat de reacció, l'autoconfiança i l'autocontrol. Preu 59.68 euros.
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. c/ València 302
Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
Més informació: www.casaelizalde.com
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 Del 27 d'abril al 4 de juny (dimarts)   de 10 a 13 h
Taller 'Autodefensa feminista'
Activitat oberta a totes les dones interessades. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Sala Pepita Casanellas. Pg Zona Franca 185-219
Organitza: Taula de dones de la Marina
Més informació: donalamarina@gmail.com

 Del 8 al 22 de maig (dimecres)   de 18 a 19:30 h
Taller 'Cicle de Dancehall'
Balls urbans. Per aprendre nous moviments corporals, ritmes i coreografies especials. El dancehall és un gènere de música popular de
Jamaica que es va originar al finals dels setanta.
Lloc: Espai d'Adolescents Jovecardí. Trav Corts 94
Organitza: Espai d'Adolescents Jovecardí
Més informació: guia.barcelona.cat/detall/espai-d-adolescents-bacardi_99400257727.html

 Del 15 al 22 de maig (dimecres)   de 10 a 12 h
Taller 'Defensa personal'
Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Casal de Barri La Pau. c/ Pere Vergés 1 1r
Organitza: Casal de Barri La Pau
Més informació: centredebarrilapau@hotmail.com T. 93 278 05 35 
ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarri/es/casal/casal-de-barri-la-pau-piramidon

 Del 16 de maig al 20 de juny (dijous)   de 18 a 20 h
Taller 'Salut i gènere'
Dins l'"Escola de salut per a tothom". 16 de maig: Identitat sexual. Carme Valls Llobet, metgessa endocrina. 23 de maig: Medicalització de la
vida sexual i reproductiva. Margarita López Carrillo, documentalista de salut. 30 de maig: Els processos naturals: la menstruació. Núria Beitia,
psicòloga. 6 de juny: Embaràs, part i postpart. Montse Catalan, metgessa. 13 de juny: Els processos naturals: menopausa i l'envelliment
saludable. Esperanza Aguilà, infermera. 20 de juny: Drets sexuals i reproductius i violència. Aurora Rovira, metgessa AP. Professionals del
Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS). Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Espai Social de Salut Comunitària La Guineueta. Pg Valldaura 135
Organitza: Espai Social de Salut Comunitària La Guineueta
Més informació: comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat T. 675 213 996

 Dissabte, 18 de maig   d'11 a 13 h
Taller 'Defensa personal per a dones'
Impartit per: Krav Maga. Hi haurà servei de cures per a infants. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Parc Sandaru. c/ Buenaventura Muñoz 21
Organitza: Centre Cívic Parc Sandaru
Més informació: www.ccparcsandaru.cat

 Dilluns, 20 de maig   de 19 a 20:30 h
Taller 'Feminisme per a homes'
Tallers de la Cooperativa A Granel. El feminisme és imprescindible per a la transformació social. Partint de la premissa que "el futur serà
feminista o no serà", aquest taller promou la reflexió sobre la societat actual, i les diferències de rols establertes, incidint en els masclismes que
ens afceten, des dels micromasclismes fins a les formes més virulentes i visibles. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Casal d'Entitats Mas Guinardó. Plaça Salvador Riera 2
Organitza: Casal d'Entitats Mas Guinardó
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/casalsdebarrihg/cemasguinardo

 Fins el 22 de maig (dos dimecres al mes)   a les 18 h
Parlem clar
Per conèixer gent i compartir inquietuds gaudint de diferents activitats. Per parlar amb un grup d'iguals sobre diversitat sexual. De 15 a 20
anys, aproximadament. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Espai Jove Garcilaso. c/ Garcilaso 103
Organitza: Espai Jove Garcilaso
Més informació: espaijovegarcilaso.org garcilaso_aquitescoltem@bcn.cat T. 652798816

 Del 23 de maig a l'11 de juny   de 17:30 a 19:30 h
Taller de 'defensa personal per a joves'
Taller gratuït on els i les joves d'entre 14 i 20 anys aprendran eines per prevenir, evitar i enfrontar una possible agressió violenta. Cal inscripció
prèvia. Places limitades.
Lloc: Casal d'Entitats Mas Guinardó. Plaça Salvador Riera 2
Organitza: Casal d'Entitats Mas Guinardó
Més informació: www.casalsdebarrihg.cat/cemasguinardo/ cemasguinardo@qsl.cat
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 Dissabte, 25 de maig   d'11 a 13 h
Taller 'Com explicar contes no sexistes als infants'
Impartit per Yolanda Diaz. Hi haurà servei de cura d'infants. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Parc Sandaru. c/ Buenaventura Muñoz 21
Organitza: Centre Cívic Parc Sandaru
Més informació: www.ccparcsandaru.cat

 Del 27 de maig al 3 de juny (dilluns)   de 10 a 11 h
Taller 'A la Marina ens cuidem'
Dins el cicle "donem suport". Espai de relaxació per aprendre tècniques i millorar el benestar emocional i físic. A càrrec de la Silvia Moñiz.
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Centre Cívic La Cadena. c/ Mare de Déu de Port 397
Organitza: Centre Cívic La Cadena
Més informació: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena

 Del 30 de maig al 6 de juny (dijous)   de 17:30 a 19 h
Taller 'Autodefensa per a joves'
Per a joves de 15 a 20 anys. Impartit per Karin Konkle (autodefensa.net). Gratuït. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Lloc: Centre Cívic Sant Martí. c/ Selva de Mar 215 bxs
Organitza: Centre Cívic Sant Martí i ATE
Més informació: barcelona.cat/ccsantmarti

Tornar al menú

 

 ALTRES ESDEVENIMENTS D'INTERÈS

 

 Dimarts, 2 d'abril   de 18 a 20 h
Torneig de futbol mixt
Torneig mixt per visibilitzar les dones que juguen a futbol. Gratuït.
Lloc: Institut les Corts. Trav Corts 131-159
Organitza: Espai d'Adolescents Jovecardí
Més informació: guia.barcelona.cat/detall/espai-d-adolescents-bacardi_99400257727.html

 Dissabte, 6 d'abril   a les 11 h
Ruta literària i artística 'De Marsé a Mercè'
Dins "L'Aventura de Conèixer - Itineraris per Barcelona". Ruta literària i artística que ofereix la possibilitat de «llegir» el territori sota el guiatge
dels universos literaris de Juan Marsé i de Mercè Rodoreda. Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda. c/ Camèlies 76-80
Organitza: Centre Cívic Guinardó, Centre Cívic El Carmel, Espai Jove Boca Nord, Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda, Biblioteca El Carmel
- Juan Marsé i Casal de Barri Can Baró - El Pirineu
Més informació:  ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/guia-del-districte/agenda/l-aventura-de-coneixer-itineraris-per-barcel...

 Dimarts, 9 d'abril   a les 18 h
Ruta històrica 'Caterina Albert i Francesca Bonnemaison, una relació impossible'
Ruta històrica a càrrec d’Isabel Segura. La ruta s’iniciarà a l’Acadèmia de les Bones Lletres i acabarà a l’edifici de la Francesca Bonnemaison.
La Caterina Albert va ser la primera dona en formar part de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres i va participar com jurat en els Jocs Florals
organitzats per l’Institut de Cultura i la Biblioteca de La Dona. Ella i la Francesca Bonnemaison, que compartien objectius, van tenir una
fructífera relació. Ambdues volien contagiar la cultura en l’entorn en què es movien, generant espais de coneixement amb les dones coetànies.
Durant la ruta aprofundirem en aquesta relació, visitant els punts que elles transitaven i freqüentaven del barri gòtic i del centre de
Barcelona.â&#128;¨
Lloc: Acadèmia de les Bones Lletres.. C/ Bisbe Caçador 3
Organitza: La Bonne
Més informació: labonne.org/blog/2019/03/11/la-victor-a-la-bonne-150-anys-del-naixement-de-victor-catala-caterina-albert/

 Divendres, 12 d'abril   a les 18 h
Presentació del futur Monument de la Presó de les Dones a Les Corts i descobriment faristol dedicat a Clara Campoamor
Presentació del futur Monument de la presó de les dones de Les Corts. Col·locació del faristol de senyalització, en memòria del moviment
sufragista femení i de Clara Campoamor, diputada que defensà al Congrés dels Diputats el vot femení.
Lloc: Jardins Clara Campoamor.
Organitza: Plataforma pel futur monument de la Presó de Dones de les - Corts
Més informació: 
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 Fins el 31 de desembre   de 19:30 a 20:30 h
Projecte Comunitari 'Espai de Trobada: Cercle de dones'
Els projectes comunitaris tenen la finalitat de reunir persones amb les mateixes aficions perquè constitueixin grups de trobada i com-parteixin
coneixements i inquietuds. Espai de trobada on dones de totes les edats i condicions culturals poden parlar i reflexionar lliurement sobre
qualsevol tema que surti a debat des d'una perspectiva de gènere.
Lloc: Casal de Barri Can Portabella. c/ Virgili 18 bxs
Organitza: Casal de Barri Can Portabella
Més informació: T. 935 970 194 canportabella@santandreusud.com

 Campanya de sensibilització sobre Drets Sexuals i Reproductius  
'Tira pel(s) dret(s)'
Organitza: L’Associació Drets Sexuals i Reproductius
Més informació: lassociacio.org/campanyatirapelsdrets/

Tornar al menú

 

Ajuntament de Barcelona
Tel 934 027 678
transversalitat_genere@bcn.cat
www.bcn.cat/dona
www.facebook.com/barcelonadones
@bcn_dones

Aquests emails són automàtics. Si us plau no responguis. Si vols contactar amb nosaltres pots fer-ho a transversalitat_genere@bcn.cat

Si no veu correctament aquest e-mail cliqui aquí.

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li
informem que les dades personals a partir de les quals ha rebut aquesta informació formen part del fitxer de titularitat de l’Ajuntament de
Barcelona amb nom “Suport a la no Discriminació i Polítiques d’Igualtat”, amb la finalitat de difondre informacions d’interès referents a les
polítiques de dones. D'aquesta manera, li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a
l'Ajuntament de Barcelona (Pl. Sant Jaume, 2, 07502 Barcelona).
Pot posar-se en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar qualsevol observació a l’adreça de correu electrònic 
transversalitat_genere@bcn.cat.
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